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له  الق     الفقه وأص

  
ة راس هالت ال         ال

ة   رجة العل ة لها  ال  ال ان هة ال خ  ال ار   ال

  ١٩٩٢  وزارة الرتبية والتعليم  مدرسة السلط الثانوية  لعامةالثانوية ا  
  ١٩٩٦  اجلامعة األردنية  الفقه والتشريع  البكالوريوس  
  ٢٠٠٠  اجلامعة األردنية  الفقه وأصوله  املاجستري  
  ٢٠٠٦  اجلامعة األردنية  الفقه وأصوله  الدكتوراه  
  

ام االت االه     ال وم

عة  ال العام     ال

قال   له   ال   الفقه وأص

ام   االت االه ني  مـ ن ال ة، القان ال ال ة، األح ال عامالت ال   ال
  

راه ان ومل رسالة ال     ع

ان و    ود ع راه (في ح ة) ١٥٠مل رسالة ال   ل

لقوانني الاإلسالمي (األعمال وأحكامها يف الفقه  شركة     )وضعية)(دراسة فقهية مقارنة 

اصة يف ظل خقتصادي، كة النشاط االتناولت هذه الدراسة موضوع شركة األعمال وأحكامها، نظرا ألمهيته البالغة يف دعم حر         
معات لذي يتطلب إجياد جتا، األمر ملهنيةالواقع املعاصر الذي ارتفعت فيه تكاليف، ونفقات األدوات واألجهزة املستخدمة يف األعمال ا

 حللول اليت تسهم يفامال أحد ة األععلى أسس ومعايري، وضوابط شرعية تناسب الواقع االقتصادي املعاصر، فكانت شرك اقتصادية تقوم
  توفري اإلمكانيات املادية، وتسهل ممارسة النشاط االقتصادي يف جمال املهن، والعمل احلريف.

عاىل، ذلك من حيث تاء هللا شبه إن  مجيع اجلوانب املتعلقةوقد جاءت هذه الدراسة جامعة حليثيات املوضوع من أجل استيفاء       
  اجلانب الشرعي، واجلانب القانوين، واجلانب التطبيقي املعاصر.

لشركة بش       ملفهوم، امن حيث  كل عامواشتملت هذه الدراسة على متهيد ومخسة فصول، حيث تناول التمهيد، التعريف 
ا يف الفقه اإلسالمي، والق   انون الوضعي.وتقسيما

  ا.  يف شأ لواردةاأما الفصل األول؛ فتناول مفهوم شركة األعمال، ومشروعيتها، وصفة عقدها، والتقسيمات       
أما الفصل الثاين، فتناول أركان شركة األعمال، وشرائط الصحة اخلاصة بكل ركن، يف ثالثة مباحث، املبحث األول حبث الصيغة،       

ا من  أحكام، واملبحث الثاين كان يف العاقدين، وأهليتهما، وخاصة شركة املسلم مع غري املسلم ألمهية املوضوع يف الوقت وما يتعلق 
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إىل البالد العربية، واملبحث الثالث يف احملل، حيث حبث فيه شروط العمل، والربح  ةاملعاصر، الذي دخلت فيه الشركات األجنبي
حكا   م القانون الوضعي.واخلسارة، ومقارنة هذه الشروط 

حيحة، مركزا على عمال الصكة األوتناول الفصل الثالث أحكام شركة األعمال يف مبحثني، املبحث األول، كان يف أحكام شر       
عتباره العنصر األساسي يف تكوين شركة األعمال، وضوابط تقسيم الربح واخلسار  عأحكام العمل  كني بح هو مقصود الشريتبار الر ة، 

  رة.لقوانني املعاص ذا الفصلضوعات هالشركة، أما املبحث الثاين، فتناول أحكام شركة األعمال غري الصحيحة، ومن مث مقارنة مو يف 
، ويف الثاين تهاء شركة األعمالربية الناب اجلأما الفصل الرابع، فتناول أسباب انتهاء شركة األعمال يف مبحثني، األول تناول األسب      

لقانون.، ومقارنكل عامالختيارية، وقد عوجلت أسباب انتهاء شركة األعمال يف ضوء أسباب انتهاء الشركة بشاألسباب ا   تها 
حكام  القانون، ومقارنة حبثها يفو هنية، أما الفصل اخلامس، فتناول التطبيق املعاصر لشركة األعمال، وهو الشركات املدنية امل       ذلك 

لشركات املهنية، والثاالشريعة اإلسالمية، يف ث بعًا ألركان تن الشركة املهنية يان أركابين يف الثة مباحث، املبحث األول تناول التعريف 
متة وفيها أهم إلسالمية. مث اخلالشريعة ارنة الشركة بشكل عام يف القانون الوضعي، أما املبحث الثالث، فتناول أحكام الشركة املهنية مقا

  نتائج البحث.
  

      
في ا ل ال     ل
  

فة   انها  ال ل وع خ  جهة الع ار   ال

  ٢٦/٨/٢٠١٩  لهأصو اجلامعة األردنية ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه و   أستاذ  

  ٢٥/٨/٢٠١٩إىل  ١٧/٣/٢٠١٢  لهأصو اجلامعة األردنية ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه و   أستاذ مشارك  

  ٢٠١٤إىل  ٢٠١٢/ ٣/ ١٧  يةسالماإل ـ كلية الشريعة ـ قسم املصارفاجلامعة األردنية   (تعيني مشرتك) أستاذ مشارك  

  ٢٠١٢ ٣ /١٦ـ  ١٧/٣/٢٠٠٨  لهأصو اجلامعة األردنية ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه و   أستاذ مساعد  

 /٣ /١٦ـ  ٢٠١٠/ ١٠/ ٢٥  ميةسالاإل اجلامعة األردنية ـ كلية الشريعة ـ قسم املصارف  (تعيني مشرتك) مساعدأستاذ   
  .١٦/٣/٢٠٠٨ـ  ٤/٢/٢٠٠٧  لهأصو اجلامعة األردنية ـ كلية الشريعة ـ قسم الفقه و   حماضر متفرغ    ٢٠١٢

 ٢٠١٧/  ٢٠١٦الفصل الثاين   املعهد القضائي الشرعي ـ دائرة قاضي القضاة ـ  حماضر غري متفرغ   
 ٢٠١٦/  ٢٠١٥لفصل األول ا  جامعة العلوم اإلسالمية  حماضر غري متفرغ    

مج التعاون التعليمي الجام  حماضر     ) (دويل عة مرمرة / تركيا، بر  موال
  

  ٢٠١٦/  ٤ /٢٠إىل  ٤ /١٢

  
ان  ة والل ال اإلدار     األع

هام   ان وال / الل ل اإلدار ى الع خ  م ار   ال

  ٢٠١٤/  ٢٠١٣  رئيس قسم الفقه وأصوله  .١  
  .٢٠١٥/  ٢٠١٤ رئيس قسم الفقه وأصوله  .٢  

  ٢٠١٦/  ٢٠١٥ .٢٠١٦ /٢٠١٥للشؤون األكادميية للعام  ئب عميد كلية الشريعة .٣  
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  ٢٠١٧/  ٢٠١٦ .٢٠١٦/٢٠١٧ئب عميد كلية الشريعة للشؤون األكادميية للعام  .٤  

  ٢٠١٨ /٢٠١٧ .٢٠١٧/٢٠١٨ئب عميد كلية الشريعة للشؤون األكادميية للعام  .٥  

  ٢٠١٩/  ٢٠١٨ .٢٠١٨/٢٠١٩ئب عميد كلية الشريعة للشؤون األكادميية للعام  .٦  

  
عمال العميد الكلية  .٧  القيام 

 /٢٦إىل  ٢٠١٩ /٢١/٧
٢٠١٩/  ٧.  

  
عمال العميد الكلية  .٨  القيام 

إىل  ٢٠١٩ /٢٦/٢
٢٠١٩ /٢٨/٢.  

   
عمال العميد الكلية  .٩    القيام 

٢١/١٠/٢٠١٨ 
  ٢٥/١٠/٢٠١٨إىل

عمال العميد الكلية  .١٠    القيام 

 

 /١٥إىل  ٢٠١٨ /٥ /١٣
٢٠١٨ /٥.  

إىل  ٢٠١٨/  ٤/  ٢٣ عمال العميد الكلية القيام  .١١  
٢٠١٨/  ٤/  ٣٠.  

عمال العميد الكلية. .١٢    /٢٤إىل  ٢٠١٨ /٢٠/٤ القيام 
٢٠١٨/  ٤  

عمال العميد الكلية  .١٣    /٢٧إىل ٢٠١٨/  ٢ /١٩ القيام 
٢٠١٨/  ٢. 

عمال العميد الكلية  .١٤   إىل  ٢٠١٧ /٢٤/١٠ القيام 
٢٠١٧/  ١٠ /٢٦. 

  
عمال العم .١٥  يد الكلية القيام 

مبوجب كتاب رقم 
ريخ  /٨٩٣ /٢/١/٢٠

١/٨/٢٠١٧. 
  

عمال العميد الكلية. .١٦  القيام 
مبوجب كتاب رقم 

ريخ  /٤٦٦ /٢/١/٢٠
١/٥/٢٠١٧  

  
عمال العميد الكلية  .١٧  القيام 

مبوجب كتاب رقم 
ريخ  /٤١٨ /٢/١/٢٠

١٣/٣/٢٠١٧.  
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عمال العميد الكلية  .١٨   مبوجب كتاب دون رقم  القيام 
  .١٥/٢/٢٠١٧ريخ 

عمال العميد الكلية  .١٩   مبوجب كتاب دون رقم  القيام 
  .١٦/١/٢٠١٧ريخ 

عمال العميد الكلية  .٢٠   مبوجب كتاب دون رقم  القيام 
  .٢٧/٣/٢٠١٦ريخ 

عمال العميد الكلية  .٢١   مبوجب كتاب دون رقم  القيام 
  .٢٠١٦/  ٢ /٨ريخ 

          
عمال العميد الكلية .٢٢   القيام 

 /٤/١١للفرتة الزمنية 
/  ١١ /٨إىل  ٢٠١٥

٢٠١٥.  
عمال العميد الكلية  .٢٣    /١٠/١١للفرتة الزمنية  القيام 

/  ١١ /١٢إىل  ٢٠١٥
ا من ال .٢٤    .٢٠١٥ عمال رئيسة قسم الفقه وأصوله خالل فرتة إجاز ريخ   كليةالقيام  ابتداء من 

٢٥/٤/٢٠١٦.  
عمال رئيسة قسم الفقه وأصوله .٢٥    ١/  ٢مبوجب كتاب رقم   القيام 

/ ١٠٠١/  ٢٠.  
  .٢٠١٢/  ٢٠١١للعام  ممثًال لقسم املصارف اإلسالمية يف جملس كلية الشريعة  .٢٦  

 ٢٠١٥/٢٠١٦لألعوام  عضو جملس كلية الدراسات العليا  .٢٧  
 ٢٠١٦/٢٠١٧و
  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعام   عضو جلنة االستشارات الشرعية يف كلية الشريعة .٢٨   ٢٠١٧/٢٠١٨و

  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعام   مقرر جلنة اخلطة لقسم الفقه وأصوله .٢٩  

  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعام   عضو جلنة تطوير خطط البكالوريوس .٣٠  

  ٢٠٢٠ /٢٠١٩  عضو جلنة تطوير الدراسات العليا/ قسم الفقه وأصوله .٣١  
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  ٢٠٢٠ /٢٠١٩  عضو جلنة امتحان الكفاءة املعرفية يف قسم الفقه وأصوله .٣٢  

ت املستااالعتماد اخلاص لربامج الكلية كافة جلميع  التكليف مبتابعة ملف .٣٣   لبكالوريوس و
 واملاجستري والدكتوراه 

  .٢٠١٩للعام 

ت كلية الشريعة  .٣٤     .٢٠١٩للعام  عضو اللجنة العليا لإلشراف على انتخا

  ٢٠١٨  عضو جلنة اعتماد كلية الشريعة/ جامعة الزرقاء .٣٥  

  .٢٠١٨للفصل األول  أصوله عضو جلنة امتحان الكفاءة يف قسم الفقه و  .٣٦  

  .٢٠١٨للفصل الثاين  عضو جلنة امتحان الكفاءة يف قسم الفقه وأصوله  .٣٧  

  .٢٠١٨للفصل الصيفي  عضو جلنة امتحان الكفاءة يف قسم الفقه وأصوله  .٣٨  

ت كلية الشريعة  .٣٩     .٢٠١٨للعام  عضو اللجنة العليا لإلشراف على انتخا

  .٢٠١٩ /٢٠١٨للعام  ة مقرر جلنة اخلطة يف كلية الشريع .٤٠  

  .٢٠١٩ /٢٠١٨للعام  عضو جلنة الدراسات العليا يف كلية الشريعة  .٤١  

  .٢٠١٩ /٢٠١٨للعام  فية إلضاامقرر جلنة دراسة طلبات احملاضرين غري املتفرغني لتدريس املواد  .٤٢  

  .٢٠١٩ /٢٠١٨للعام  عضو جلنة االستشارات الشرعية يف كلية الشريعة للعام  .٤٣  

  .٢٠١٩ /٢٠١٨للعام  بىن كلية الشريعةعضو جلنة م .٤٤  

  ٢٠١٨ عضو جلنة االعتماد الدويل/ شهادة ضمان اجلودة يف كلية الشريعة  .٤٥  

سالمي لس اإلاعضو جلنة النظر يف مقرتح مشروع التعاون بني اجلامعة األردنية و  .٤٦  
تمع مج شهادة عالية حول موضوع اإلسالم يف ا  ة ملعاصر ات االسنغافوري يف بر

٢٠١٨  

  ٢٠١٨ عضو جلنة تطوير الدراسات العليا يف كلية الشريعة للعام  .٤٧  

  ٢٠١٨ عضو اهليئة الشرعية للوقفية النقدية يف اجلامعة األردنية .٤٨  

مج ماجستري فقه اإلصالح وا .٤٩     ٢٠١٧ سريفق األلتواعضو جلنة وضع املواد التدريسية لرب

  ٢٠١٧ فصل الثاينعضو جلنة امتحان الكفاءة يف قسم الفقه وأصوله لل .٥٠  

ه م الفق قسعضو جلنة االمتحان الشامل لطلبة املاجستري ختصص الفقه وأصوله يف .٥١  
 وأصوله للفصل األول

٢٠١٧  

ت كلية الشريعة  .٥٢     ٢٠١٧ عضو اللجنة العليا لإلشراف على انتخا

  ٢٠١٧  لدراسات العليا يف كلية الشريعة عضو جلنة ا .٥٣  

  ٢٠١٧ ية.دراسالفقه وأصوله لكافة املراحل ال عضو جلنة النظر يف خطط مواد قسم .٥٤  
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  ٢٠١٧ رئيس جلنة صياغة ميثاق طلبة كلية الشريعة  .٥٥  

  ٢٠١٧ مقرر جلنة اجلودة والتعليم املدمج يف كلية الشريعة  .٥٦  

  ٢٠١٦ مقرر جلنة االعداد حلفل ختريج طلبة كلية الشريعة الفصل األول  .٥٧  

 ٢٠١٦  دريسه لتعيني أعضاء هيئة تمقرر جلنة النظر يف حاجة قسم الفقه وأصول .٥٨  

 ٢٠١٦ عريف حفل ختريج كلية الشريعة  .٥٩  

 ٢٠١٦ عضو اللجنة التحضريية ملؤمتر البحر األمحر ملكافحة اإلرهاب  .٦٠  

 ٢٠١٦ عضو جلنة امتحان الكفاءة يف قسم الفقه وأصوله للفصل األول .٦١  

 ٢٠١٦ عضو جلنة امتحان الكفاءة يف قسم الفقه وأصوله للفصل الصيفي .٦٢  

ت كلية الشريعة  .٦٣    ٢٠١٦ عضو اللجنة العليا لإلشراف على انتخا

 ٢٠١٦ عضو جلنة الدراسات العليا يف كلية الشريعة  .٦٤  

  ٢٠١٥ عضو جلنة تطوير دليل كتابة الرسائل اجلامعية .٦٥  

ق التوافح و عضو جلنة وضع تصور أويل لطرح موضوع استحداث بكالوريوس يف اإلصال .٦٦  
 األسري 

٢٠١٥  

 ٢٠١٥ جلنة النظر يف موضوع تطوير اخلطط الدراسية يف الكلية  مقرر .٦٧  

 ٢٠١٥ لعربمقرر جلنة متابعة قضا وأحوال طلبة الشعوب اإلسالمية من غري ا .٦٨  

 ٢٠١٥ عضو جلنة امتحان الكفاءة يف قسم الفقه وأصوله للفصل األول .٦٩  

 ٢٠١٥ مقرر جلنة امتحان الكفاءة يف قسم الفقه وأصوله للفصل الثاين .٧٠  

 ٢٠١٥ ميةسالعضو اللجنة العلمية للمؤمتر الدويل الثاين للمالية املصرفية اإل .٧١  

 ٢٠١٥ عضو جلنة دراسة عروض رحلة احلج  .٧٢  

مج القض .٧٣   لشرعي اء اعضو جلنة وضع ضوابط تصويب أوضاع طلبة الدكتوراه يف بر
مج الشرعي إىل القضاء والسياسة   يةلشرعاالذين يرغبون بتعديل مسمى الرب

٢٠١٥ 

 ٢٠١٥ ئب رئيس جلنة الدراسات العليا يف كلية الشريعة .٧٤  

  ٢٠١٤ عضو جلنة مقابلة التعيني لقسم املصارف اإلسالمية  .٧٥  

 ٢٠١٤ ت العليا لدراساالبة رئيس جلنة النظر يف شرح مشروع القانون املدين األردين من قبل ط .٧٦  

 ٢٠١٤ عضو جلنة إعداد اجلدول الدراسي يف كلية الشريعة  .٧٧  

 ٢٠١٤ رئيس جلنة الدراسات العليا يف قسم الفقه وأصوله للعام  .٧٨  

 ٢٠١٤ رئيس جلنة الدراسات العليا يف قسم الفقه وأصوله  .٧٩  
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تمع  .٨٠    ٢٠١٤ عضو جلنة االتصال 

 ٢٠١٤ عضو امللتقى العاملي األول للصناعة املالية اإلسالمية  .٨١  

  ٢٠١٣ ة يف كلية الشريععضو جلنة دراسة اخلطط الدراسية لألقسام الثالثة  .٨٢  

 ٢٠١٣ عضو جلنة البحث العلمي يف كلية الشريعة  .٨٣  

 ٢٠١٣ عضو جلنة الدراسات العليا يف كلية الشريعة  .٨٤  

 ٢٠١٣ رئيس جلنة الدراسات العليا يف قسم الفقه وأصوله  .٨٥  

رعي يف اء الشالقضعضو جلنة فحص الطلبات املقدمة للتعيني يف شعبيت الفقه وأصوله و  .٨٦  
 فقه وأصوله قسم ال

٢٠١٣  

قسم  د يفعضو جلنة وضع تصور عن الشروط الواجب توافرها يف تعيني أعضاء جد .٨٧  
 املصارف اإلسالمية

٢٠١٣  

  ٢٠١٢ يةسالمعضو جلنة النظر يف مشروع متطلب جامعي اختياري لقسم املصارف اإل .٨٨  

 ٢٠١٢ أصوله و  لفقهسم اقعضو جلنة اعداد خطة مبدئية لكتاب فقه املعاوضات واملشاركات يف  .٨٩  

 ٢٠١٢ عضو جلنة دراسة حاجة قسم الفقه وأصوله لإليفاد أو التعيني  .٩٠  

 ٢٠١٢ عضو جلنة اجلدول الدراسي يف قسم الفقه وأصوله .٩١  

  ٢٠١١ عضو اللجنة االجتماعية يف كلية الشريعة  .٩٢  

 ٢٠١١ عضو جلنة املؤمترات والندوات يف كلية الشريعة .٩٣  

تمع يف .٩٤    ٢٠١١ كلية الشريعة  عضو جلنة االتصال 

 ٢٠١١ عضو جلنة معادلة مواد البكالوريوس  .٩٥  

ت يف الكلية لقسم املصارف اإلسالمية ودراسا .٩٦    العامل يفسالم ت اإلمقرر جلنة االنتخا
 املعاصر

٢٠١١ 

 ٢٠١١ عضو جلنة اجلدول الدراسي يف قسم الفقه وأصوله  .٩٧  

  ٢٠١٠ ولهمرشد أكادميي لطلبة السنة الرابعة لقسم الفقه وأص .٩٨  

السرتشادية خلطة اضع اعضو جلنة ترقيم اخلطة الدراسية واقرتاح املساقات االختيارية وو  .٩٩  
 ةللطلبة ووضع وصف امجايل للمساقات لقسم املصارف اإلسالمي

٢٠١٠ 

 ٢٠١٠ مقرر جلنة ترقيم مواد قسم املصارف اإلسالمية وكتابة وصفها .١٠٠  

 ٢٠١٠ عضو اللجنة االجتماعية يف كلية الشريعة  .١٠١  

 ٢٠١٠  عضو جلنة متابعة أمور الدعاية واإلعالم ملؤمتر التأمني التعاوين .١٠٢  
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 ٢٠١٠ عضو جلنة املؤمترات والندوات يف كلية الشريعة  .١٠٣  

تمع يف كلية الشريعة .١٠٤    ٢٠١٠ عضو جلنة االتصال 

 ٢٠١٠ عضو جلنة معادلة مواد البكالوريوس للعام اجلامعي  .١٠٥  

 ٢٠١٠ يف قسم الفقه وأصوله  عضو جلنة اجلدول الدراسي .١٠٦  

  ٢٠٠٩ عضو جلنة استقبال الطلبة اجلدد  .١٠٧  

 ٢٠٠٩ عضو اللجنة االجتماعية يف كلية الشريعة  .١٠٨  

موقف و حكام واأل عضو اللجنة التحضريية ملؤمتر التأمني التعاوين: الصور والضوابط .١٠٩  
 الشرع منها

٢٠٠٩ 

 ٢٠٠٩ معضو جلنة متابعة االمتحان النهائي ملادة نظام اإلسال .١١٠  

  ٢٠٠٨ عضو جلنة التطوير يف كلية الشريعة  .١١١  

ضية يف عمادة شؤون الطلبة .١١٢    ٢٠٠٨ مندوب كلية الشريعة للنشاطات الر

 ٢٠٠٨ عضو جلنة اإلعالم للمؤمتر العلمي لكلية الشريعة  .١١٣  

 ٢٠٠٨ مقرر جلنة اجلدول الدراسي يف قسم الفقه وأصوله  .١١٤  

 ٢٠٠٨ عةعضو اللجنة االجتماعية لكلية الشري .١١٥  

ت األرشيف لكلية الشريعة .١١٦     ٢٠٠٧ عضو جلنة النظر يف حمتو

 ٢٠٠٧ لشخصية حوال ااأل عضو جلنة توحيد خطط املواد الدراسية يف قسم الفقه وأصوله/ مسار .١١٧  

 ٢٠٠٧ عضو جلنة الطوارئ والسالمة العامة  .١١٨  

 ٢٠٠٧ عضو جلنة مراجعة أسئلة مادة نظام اإلسالم  .١١٩  

 ٢٠٠٧ لدراسي يف قسم الفقه وأصوله عضو جلنة اجلدول ا .١٢٠  

 ٢٠٠٧  لثايناعضو جلنة تقييم أعضاء هيئة التدريس يف قسم الفقه وأصوله للفصل  .١٢١  
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رة ة ال اث العل      األ

  

    ( اح اح (ال خ   اس ال ار اش وال ان ال وال   ع

  
١. 

دات   الدكتور عماد الز
  الدكتور هايل داود

  أبو حيىيالدكتور علي 

إلسالمي فقه اال إسقاط األم حقها يف احلضانةوخمالعتها عليه ورجوعها فيه يف
لد جمنون، لقاوقانون األحوال الشخصية األردين، دراسات، علوم الشريعة وا

  .٢٠٢٠، ٢، عدد ٤٧
  

دات .٢   الدكتور عماد الز
ون، قانة والريعهبة الثواب وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، دراسات، علوم الش

  .٢٠١٩، ٣، عدد ٤٦، جملد اجلامعة األردنية

  
دات .٣   الدكتور عماد الز

فقه ال أثر السفر يف إسقاط حق احلضانة: أحكامه، شروطه، ضوابطه يف
، ٢٠١٠) لسنة ٣٦اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية األردين رقم (

، ٤، عدد ٤٦جملد اجلامعة األردنية، دراسات، علوم الشريعة والقانون، 
٢٠١٩.    

دات .٤   الدكتور عماد الز
لة ا، قارنةهية مفق القراءة من املصحف والتقنيات اإللكرتونية يف الصالة دراسة

، ٣عدد  ،١٥جملد ، جامعة آل البيت، األردنية يف الدراسات اإلسالمية
٢٠١٩.  

  
٥. 

  الدكتورة مرمي الكندري
دات   الدكتور عماد الز

بني  قارنةمسة دة الغذائية وضوابطها درايف إدارة اجلو  جماالت عمل احلسبة
 ،األردنية جلامعةا، الشريعة والقانون الكوييت، دراسات، علوم الشريعة والقانون

  .٢٠١٩ -٢عدد ٤٦جملد 
  

٦. 
  الدكتورة فاطمة سامي
دات   الدكتور عماد الز

 ية يف ضوء ة فقهراسصور خمالفة شروط استحقاق الدعم املايل للعمالة الوطنية، د
، ولة الكويتدبدعم العمالة الوطنية يف اخلاص  ٢٠٠٠لسنة  ١٩نون رقم القا

د ، جملالميةاإلس معةاجلاجملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية، 
  .٢٠١٨، ٢، عدد ٢٦

  

٧. 
  الدكتور حممد الرشدان
دات   الدكتور عماد الز

حملل نتعلق حق الغري  منوذجا، إلرهن ا يف ، دراسة فقهية مقاصدية، حق املر
لة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت،   -٤ددع ١٣ لدجما

٢٠١٧.  

  

٨. 

دات   الدكتور عماد الز
  الدكتور حممد أبو ليل
  الدكتور حممد السكر

لة األردنية  بيع املبيع قبل قبضه ة، اإلسالمي تلدراساا يفيف الفقه اإلسالمي، ا
  .٢٠١٤ -٤عدد ١٠د جامعة آل البيت، جمل
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دات .٩   الدكتور عماد الز

ـــ اليـــة ملؤسســـات املا يف ااســـتقاللية هيئـــات الرقابـــة الشـــرعية وإلزاميـــة فتاواهـــا وقرارا
 )،هلامشيـــة)اردنيـــة منــاذج تطبيقيـــة تشــريعية وعمليـــة يف اململكــة األ ((مـــعاإلســالمية 

لـد  جاح.لنجملة جامعة النجاح لألحباث (العلوم اإلنسانية) ـ ب، جامعة ا  ٢٥ا
 .٢٠١١)، متوز ٧(

  
  

دات .١٠   الدكتور عماد الز
 جملـة دراسـات ردين ،"تقييد عقـد املضـاربة يف الفقـه اإلسـالمي والقـانون املـدين األ

لـــد ( ((علــوم )، تشـــرين ٢لعـــدد (ا) ٣٨الشـــريعة والقـــانون))، اجلامعـــة األردنيـــة. ا
  هـ.١٤٣٢م، ذو احلجة ٢٠١١الثاين/ 

  
داتالدكتور عماد ا .١١   لز

ل ،ضعيني الو ترك إنقاذ املصاب يف حوادث السري يف الفقه اإلسالمي والقوان ة ا
) العـدد ٦(لـد ااألردنية يف الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، منشـور يف 

  م.٢٠١٠أيلول   -هـ١٤٣١) شوال ٣(

  
١٢. 

دات   الدكتور عماد الز
  الدكتور حممد السكر

رة قـــات املعاصـــالتطبيســـالمي والقـــانون املـــدين األردين، و جهالـــة املبيـــع يف الفقـــه اإل
ــا لــــة األردنيــــة يف الدراســــات اإلســــالمية، ،والقانونيــــة لرفعهــ ــة آل ال ا  يــــت،بجامعــ
لد (   م.٢٠١٠أيلول   -هـ١٤٣١) شوال ٣) العدد (٦منشور يف ا

  
١٣. 

  الدكتور حممد أبو ليل
دات   الدكتور عماد الز

عة لشريا ((علومجملة دراسات ، إلسالميحكم الوصية لوارث يف الفقه ا
)، العدد ٣٧لد (ايف  رحمكمة، منشو ) اجلامعة األردنية، جملة علمية والقانون)

ر: ١(   هـ. ١٤٣١مجادى األوىل  م،٢٠١٠)، أ

  
١٤. 

  الدكتور حممد السكر
دات   الدكتور عماد الز

قهية فسة رادي، حكم أخذ األجرة على تعليم القرآن الكرمي يف الفقه اإلسالم
لة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، جامعة  منشور يف  لبيت،ل اآمقارنة "، ا

لد (   م.٢٠٠٩حزيران  -هـ١٤٣٠: ب) مجادى اآلخرة ٢) العدد (٥ا

  
١٥. 

  الدكتور حسين الضالعني
دات   الدكتور عماد الز

 ميةإلسالاات ، جملة امليزان للدراساملالءة يف شركات التأمني اإلسالمية
  ، مقبول للنشر.جامعة العلوم اإلسالميةوالقانونية، 

  

١٦. 
صر   الباحثة رهام 

دات   الدكتور عماد الز

لة األرد انونية،قدراسة فقهية  عقود املعامالت املاليةيف  محاية الغريمبدأ  يف  يةنا
  .مقبول للنشر، جامعة آل البيت، الدراسات اإلسالمية

  
١٧. 

دات   الدكتور عماد الز
  ر حممد الرشدانالدكتو 

ت السكنية وإعادة إعمارها يف الفقه اإل قانون مي و سالأحكام صيانة البنا
، لقانونيةية واسالمجملة امليزان للدراسات اإلاألردين،  ملكية الطوابق والشقق

  .مقبول للنشر، جامعة العلوم اإلسالمية

  

١٨. 
  الدكتور قذايف الغنانيم
دات   الدكتور عماد الز

  العموشالدكتور حممد 

ية يف لة األردن، اميةزكاة أموال املضاربة املشرتكة يف املؤسسات املالية اإلسال
  الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، مقبول للنشر.
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١٩. 
  الدكتور حسن األزايدة
دات   الدكتور عماد الز

The Option of Changing the Contract and its 
Impact on Manufacturing Contracts,  
 European Journal of Business and Management. 

  مقبول للنشر.
  

٢٠. 
  الدكتورة نور صنوبر

دات   الدكتور عماد الز

لعامة ابة النيااالتفاقيات املنظمة لدى مكاتب اإلسالح األسري وحدود تدخل 
ة، مقبول انونيالقالشرعية فيها، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية و 

 للنشر

  

  

  
ة وات العل ات وال ت ة في ال ار     ال

  

ة   هة ال ت وال خ انعقاده  اس ال ان وتار ع  م ة ن ار   ال

قف التأمني التعاوين: أبعاده وآفاقه ومو   
لتعاون بني  الشريعة اإلسالمية منه. 
مي اجلامعة األردنية وجممع الفقه اإلسال

م لو لعوا الدويل واملنظمة اإلسالمية للرتبية
 والثقافة (إيسيسكو) واملعهد اإلسالمي

 للبحوث والتدريب
  

ما  ةفرت املنعقد يف اجلامعة األردنية يف ال
هـ  ١٤٣١ربيع الثاين  ٢٨ـ  ٢٦بني 

  م.٢٠١٠إبريل  ١٣ـ  ١١املوافق 

  استكتاب ببحث: ١
  : عضو جلنة حتضريية٢
: عضو جلنة الدعاية ٣

  اإلعالم

لت   ة ركعاون بني شمؤمتر التنموي لألوقاف 
ن يم الدولية احملدودة ومنظمة التعاو 
  ةنيرداإلسالمي وكلية الشريعة / اجلامعة األ

  عضو اللجنة العلمية  ٢٠١٨عمان/ 

لية اامل مؤمتر امللتقى العاملي األول للصناعة  
 ةنيألرداكلية الشريعة / اجلامعة /   اإلسالمية

  
  عضو اللجنة التحضريية  ٢٠١٤ /عمان 
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 فيةالدويل الثاين للمالية املصر  املؤمتر  
 بعنوان: " إدارة السيولة يف املصارف(

/  كلية الشريعة  /اإلسالمية ،اإلسالمية "
 اجلامعة األردنية

  عضو اللجنة العلمية  ٢٠١٥ /عمان 

 ليةكاملؤمتر االقتصادي األول الذي نظمته    
 يب،اإلمام مالك يف الشريعة والقانون / د

 ي يفالواقع االقتصاد بعنوان: " حنو تطوير
 ظل نظرية االقتصاد اإلسالمي"

  

  ممثل اجلامعة األردنية  ٢٠١٧/  ديب

ب، مؤمتر اإلسالم ما بني الوسطية والتعص  
لتعاون مع ة ئمقا املنعقد يف كلية الشريعة 

 الكرامة
  

  رئيس جلسة  ٢٠١٩عمان / 

ة رفياملؤمتر الدويل الرابع للمالية واملص  
من  " األسواق املاليةاإلسالمية بعنوان: 

ةـ،  ليلدو منظور املالية اإلسالمية واملعايري ا
 الشريعة ـ اجلامعة األردنية.كلية 

  

  عضو اللجنة التحضريية  ٢٠١٧عمان / 

ة رفيؤمتر الدويل الثالث للمالية واملصامل  
اإلسالمية بعنوان: " صكوك االستثمار 

يف   " ديةاإلسالمية وأثرها يف التنمية االقتصا
 الشريعة / اجلامعة األردنية.ة كلي

  

  عضو اللجنة التحضريية  ٢٠١٦عمان / 

: " انعنو املؤمتر األول لرابطة علماء األردن ب  
ضة األردن علماء الشريعة ودورهم يف 

 وبنائه ".
  

  عضو اللجنة املالية  ٢٠١٥عمان / 

ة ئيالبيو مؤمتر التأثريات الصحية املشاركة يف   
ق لشر لتقليدية يف االستخدام األسلحة غري ا

 األوسط ـ أقامته مجعية العون الصحية

  

  حضور  ٢٠٠٧عمان / 
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ة ر ورات ال     ال
  

ة   هة ال ورة وال   اس ال
  

خ ار   ال

ـ  ٢٨/١٠/٢٠٠٧  .إدارة املوارد البشرية ـ مركز االستشارات ـ اجلامعة األردنية  
٨/١١/٢٠٠٧  

ـ  ١٥/٤/٢٠٠٧  ألردنية.امعة ا ـ مركز االستشارات ـ اجلإدارة اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل  
١٣/٥/٢٠٠٧  

  ٢٠٠٤  ) / وزارة الرتبية والتعليم.١إنتل (  
  ٢٠٠٥  ) / وزارة الرتبية والتعليم.٢إنتل (  
  ٢٠٠٦  ) (أدوات التفكري) / وزارة الرتبية والتعليم.٣إنتل (  
  ٩/٦/٢٠٠٣  ية والتعليم.) ـ وزارة الرتبICDLالرخصة الدولية لقيادة احلاسوب (  
 ) / مركــز االعتمــادgoogle scholar citationورشــة عمــل إنشــاء حســاب (  

لتعاون مع مركز احلاسوب   وضمان اجلودة 
١١/١٢/٢٠١٤  

خلــدمات وآليــات التقــدمي للمــنح واملشــاريع الب   االبتكاريــة حثيــة و حضــور ورشــة للتعريــف 
دةو ظمتها مركز االبتكار الذي نألعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة     الر

٢٠١٩ /٣ /٢١  

 
  

ة ر ة ال     األن
  

رات   ق اد ال ة وال راس ي  ال   ال
هاب قام   ر

س ر ال راسات   ال   ال
ا   العل

       الشركة يف الفقه اإلسالمي / دراسات عليا ـ الدكتوراه.  

      قضا فقهية معاصرة   

      المية.اإلس دكتوراه ـ جامعة العلومنظرية الدعوى/ دراسات عليا ـ ال  

      فقه القانون املدين األردين / املعهد القضائي الشرعي   

      فقه القانون املدين األردين  

    الفقه املقارن  

    مناهج البحث يف الفقه وأصوله  

    فقه الزكاة واحلج  

    فقه الطهارة والصالة والصيام  

    كاتفقه املعاوضات واملشار   

    فقه التوثيقات والتربعات  
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ت       فقه العقو

    معامالت مالية معاصرة  

    )١فقه األحوال الشخصية (  

    املدخل إىل الفقه اإلسالمي  

    الشركات املسامهة يف الفقه اإلسالمي (لطلبة املصارف)  

    مبادئ االقتصاد اإلسالمي (لطلبة املصارف)  

    رقابة الشرعية (لطلبة املصارف)التشريعات وال  

    املصارف اإلسالمية (لطلبة األعمال)  

    علم أصول الفقه (لطلبة احلقوق)  

    نظام اإلسالم (متطلب جامعة)  

    أخالقيات ومهارات احلياة اجلامعية  

  
  

ة ه ة ال ات العل ع ات وال ة في اله     الع
  
  

ة العل   ع ة وال انهااس اله ة وم ه   ة ال
  

خ ار   ال

    عضو رابطة علماء األردن.  

    عضو اجلمعية األردنية للمالية اإلسالمية.  

    .مقرر هيئة الرقابة الشرعية لوقفية اجلامعة األردنية  

  
ها  ل عل ي ح ائ ال ح وال     ال

  

ة   ائ انها  اس ال ة وم ائ ة لل ان هة ال خ  ال ار   ال

  -      
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    اإلشراف واملناقشات والتحكيم

  
  اإلشراف  

) دس اهلجــريلقــرن الســااتطــور املصــطلح األصــويل عنــد الشــافعية (مــن القــرن الثــاين إىل رسـالة دكتــوراه: "  .١
 عبري زهرة

ردنيــة، حســام جلامعــة األا" التعــارض والرتجــيح بــني األدلــة النصــية يف األحــوال الشخصــيةرســالة دكتــوراة: "  .٢
 الدره.

صــيليةصــالة ، در املســائل اخلالفيــة بــني احلنفيــة واجلمهــور يف أركــان ومــبطالت ال" لة ماجســتريرســا .٣ "  اســة 
 خالد األسود.

ــ" اســتثمار األمــوال الوقفيــة يف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة، درســالة ماجســتري:  .٤  يـــزنة تطبيقيــة " راســة فقهي
 اهلياجنة

يف ســوق  ت املدرجــةمهة أحكامــه ومعــايريه، الشــركا" التصــنيف الشــرعي للشــركات املســارســالة دكتــوراه:  .٥
 أمحد السطري.عمان املايل امنوذجا " 

صيلية تطبيقية "رسالة دكتوراه:  .٦  بطوش.عمر ال " الرجوع يف احلقوق املالية دراسة 
 حسن األزايدة خيارات النقيصة على عقد االستصناع" أثررسالة دكتوراه: "  .٧
ألحوال الشخصية دراسة فقهية قانونياالتفاقيات املرسالة دكتوراه: "  .٨  بيل صنوبر. " نور ن ةتعلقة 
 ملدنيــة العمــاين،املعــامالت أثــر القواعــد والضــوابط الفقهيــة يف تقنــني العقــود يف قــانون ارســالة دكتــوراه: "  .٩

صيلية تطبيق صر احلبسي.  ةيدراسة   " خالد بن 
صـيله، وضـوابطه، ودرسالة ماجستري: "  .١٠ ، وليـد علـي "الجتمـاعيوره يف حتقيـق التكافـل االدعم السـلعي: 

 .٢٠١٨ /١٢ /١٧العازمي، 
 ملناقشة)ال. (متت ابتهال نوف املشاركة السياسّية حتت حكم االحتالل يف فلسطني"رسالة ماجستري: " .١١
 رهــام أمحــد ارنــة"دراســة مق محايــة الغــري يف عقــود املعاوضــات املاليــة يف الفقــه اإلســالميرسـالة ماجســتري: "  .١٢

  ر. (متت املناقشة)ص
 مج إعــادة هيكلــةة علــى بــرالــدعم املــايل للعمالــة الوطنيــة دراســة فقهيــة قانونيــة تطبيقيــرســالة دكتــوراه: "  .١٣

 " فاطمة سامي عبد هللا. (متت املناقشة)  القوى العاملة يف دولة الكويت
حملل دراسة فقهية مقارنةرسالة دكتوراه: "  .١٤  ملناقشة)ان (متت اد" حممد عوض الرش تعلق حق الغري 
شـا ر "  دين األردينلقانون املأحكان البدل يف املعاوضات املالية يف الشريعة اإلسالمية وارسالة ماجسـتري "  .١٥

 الشحروري. (متت املناقشة)
ري. مـرمي أمحـد الكنـد " القـانونإدارة اجلودة الغذائيـة دراسـة تطبيقيـة مقارنـة بـني الشـريعة و رسالة دكتـوراه "  .١٦

 ة)(متت املناقش
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يقيـة علـى اهليئـة دراسـة تطب(( عائدات استثمار أموال القصر وأحكامهـا يف الفقـه اإلسـالميرسالة دكتوراه "  .١٧
نــواف العــازمي  ـدنيـة)) " العامـة لشــؤون القصــر يف دولـة الكويــت ومؤسســة تنميــة أمـوال األيتــام يف اململكــة األر 

 (متت املناقشة)
 "لكويت منوذجاً) ا(دولة  نةالكية وأحكامها دراسة فقهية مقار اجلمعيات التعاونية االستهرسالة ماجستري "  .١٨

 ـ جمبل العازمي (متت املناقشة)
يف هللا السـامل. ضـقارنـة " ـ دراسـة فقهيـة م أثر احكام القرابة على األمن النفسـي للمجتمـعرسالة دكتوراه "  .١٩

 (متت املناقشة)
لــي القضــاة. لــي حممــد ع" ـ ع المي املعاصــرأثــر الظــروف الطارئــة يف صــيغ التمويــل اإلســرســالة دكتــوراه "  .٢٠

 (متت املناقشة)
 ملناقشة)اضي (متت ا" ـ عبد الكرمي محد امل الرتجيح املقاصدي وتطبيقاته الفقهيةرسالة دكتوراه "  .٢١
 ملناقشة)اعني. (متت "، حسين مربوك الضال املالءة يف املؤسسات املالية اإلسالميةرسالة ماجستري "  .٢٢
 ملناقشة)اخنفر (متت  دراسة فقهية قانونية مقارنة. حسني علي جاسمريح جثة اآلدمي تشرسالة ماجستري "  .٢٣
ـــه اإلســــالمرســــالة ماجســــتري: "  .٢٤ ـــة يف الفقـ ـــة مقارنـ ر الــــردة يف القــــوانني الكويتيـ ــب مــــرزوق ، حنــــان غيآ ريــ

 الرشيدي
ا املعاصرةرسالة ماجستري "  .٢٥  اقشة) رشاد (متت املن. عبد هللاإخراج املنفعة زكاة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقا
لــدهشرســالة ماجســتري "  .٢٦ ــة قانونيــة تطبيقيــة يف احملــاكم الشــ: الــدفع  نوبر (متــت صــ. نــور رعيةدراســة فقهي

 املناقشة)
لتمليكرسالة ماجستري "  .٢٧  ت املناقشة)العجمي (مت . مباركخماطر االستثمار يف عقود اإلجارة املنتهية 
ــر علــى ملتقــى األحبــر " لإلمــدراســة وحتقيــق خمطــوط رســالة دكتــوراه "  .٢٨ ين حممــود بــن ام نــور الــد((جمــرى األ

ــاب الصــالة ايــة كت غــراغري. (متــت بــراهيم ال" ـ يوســف إ بركــات بــن حممــد الباقــاين مــن بدايــة الكتــاب إىل 
 املناقشة)

ــر علــى ملتقــى األحبــر " لإلمــرســالة دكتــوراه "  .٢٩ دين حممــود بــن ام نــور الــدراســة وحتقيــق خمطــوط ((جمــرى األ
العصــار. (متــت  مــد مجيــل" ـ حم بركــات بــن حممــد الباقــاين مــن بدايــة كتــاب الزكــاة إىل مهايــة كتــاب الطــالق

 املناقشة)
ــر علــى ملتقــى األحبــر " لإلمــرســالة دكتــوراه "  .٣٠ دين حممــود بــن ام نــور الــدراســة وحتقيــق خمطــوط ((جمــرى األ

اية كتاب  متـت (حيـىي العوايشـة.  بـد الفتـاح" ـ ع البيوعبركات بن حممد الباقاين من بداية كتاب العتاق إىل 
 املناقشة)

ــا املعلومــات علــى أداء املصــارســالة دكتــوراه: "  .٣١ ــر حجــم االســتثمار يف تكنولوجي مية يف دول رف اإلســالأث
 " علي عوينة. (متت املناقشة).٢٠١٤ـ  ٢٠٠٥اخلليج العريب للفرتة 

 
  املناقشات 
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ـــالة ماجســـــتري: " .١ ـــة للمـــــدرســ ـــؤولية اجلنائيــ ـــةاملســ د الســـــعيد ة، مســـــاء أمحـــــ"، اجلامعـــــة األردنيـــــمن دراســـــة مقارنــ
٦/٨/٢٠٢٠. 

سالمية، امعة العلوم اإل"، جردنيةمراعاة املقاصد الشرعية يف فتاوى دائرة اإلفتاء العام األرسالة دكتوراة: "  .٢
 .٢٠٢٠ /٨ /١٣فيصل دار علي، 

لتمليـــك وأثـــره علـــى" رســـالة دكتـــوراه:  .٣ : للفـــرتة مـــن داء املـــايلمؤشـــرات األ تقيـــيم عقـــد اإلجـــارة املنتهيـــة 
، ، خالـــد معـــروف" جامعـــة العلـــوم اإلســـالميةاملصـــارف اإلســـالمية العاملـــة يف األردن – ٢٠١٥-٢٠٠٦

٩/٦/٢٠٢٠. 
اد عة األردنية، جه" اجلاميثاملذهب الشافعي يف األردن ومظاهر التأثر به يف العصر احلد رسالة دكتوراه: " .٤

 .٢٠٢٠طوالبة، 
ه يف سـقوط عودي، وأثـر االختصاص القضائي بني الفقه االسالمي ونظام املرافعات الس" رسالة ماجستري:  .٥

 .٢٠٢٠" ، اجلامعة األردنية، عويض احلارثي، ، دراسة فقهية مقارنةالدعوى
ــالة دكتــــوراه: "  .٦ ــري رســ ــد قــــوال األتغيــ ــام الشــــافعي وأســــبابهعنــ ، لوهــــابمعتــــز عبــــد ا، نيــــةاجلامعــــة األرد" اإلمــ

٢١/٧/٢٠١٩. 
صــيلية فقهيــة معاصــرةدكتــوراه: " رســالة  .٧  /٢٢رية فهمــي، ألردنيــة، مســ"، اجلامعــة االبــدائل الشــرعية، دراســة 

٢٠١٩ /١٢. 
، ١٩٨٤يلسـنة ية الكويتاملسائل املتفـق عليهـا عنـد الفقهـاء يف قـانون األحـوال الشخصـرسالة دكتوراه: "  .٨

 .٢٠١٩ /١٢ /٢" جامعة العلوم اإلسالمية، أمحد عبيد الدحياين،دراسة مقارنة
" الكـوييت ل الشخصـيةأحكام ثبوت النسب ونفيـه دراسـة فقهيـة مقارنـة بقـانون األحـوارسالة ماجستري: "  .٩

 .٢٠١٩ /٧ /٢٩اجلامعة األردنية، حممد عبيد العجمي، 
رهـا الفقهيـة يف ظـل التغـريات املعاصـرةرسالة ماجستري: "  .١٠  "صـيلية تطبيقيـة، دراسـة املقاصـد احلاجيـة وآ

 .٢٠١٩ /٤ /١٧ردنية، فادي احلياري، اجلامعة األ
صــيلية تطبيقيــةرســالة ماجســتري: "  .١١ يــداء هشــام غألردنيــة، " اجلامعــة اطلبــات اخلصــوم يف الــدعوى، دراســة 

 .٢٠١٩ /٤ /١٠العثامنة، 
ـــة للمطلقـــةرســـالة ماجســـتري: "  .١٢ ــد ألردنيـــة، "، اجلامعـــة االصـــفة الشـــرعية للطـــالق يف إثبـــات املتع ـــة حممـ اي

 .٢٠١٨ /١٢ /٣املعازي، 
ئحرســالة دكتــوراه:  .١٣ دنيــة، حممــد ر اجلامعــة األ ،مقاصــد الشــريعة الكليــة يف االطعمــة واالشــربة والصــيد والــذ

 .٢٠١٨النقيب، 
ــالنيابــة العامــة يف النظـــام القضــائي الشــرعي األردين، دراســـة فقرســالة دكتــوراه:  .١٤  ، جامعــة العلـــومةهيــة مقارن

 .٩/٤/٢٠١٨اإلسالمية، محزة أبو صليح، 
، حليمــة أبــو ة األردنيــة، اجلامعــإضــراب األســري عــن الطعــام والــدواء دراســة فقهيــة مقارنــةة ماجســتري: رســال .١٥

 .٢٣/٧/٢٠١٨طري، 
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 /٧ /٢١حــة، يــونس، مسو  "، اجلامعــة األردنيــة، أمحــدقــانون الطــواري دراســة فقهيــة سياســيةرســالة دكتــوراه:"  .١٦
٢٠١٨. 

صــيلية حلنفيــة، دالــى نظريــة االحتيــاط عنــد القواعــد والضــوابط األصــولية املبنيــة عرســالة دكتــوراه:  .١٧ راســة 
 .٢٢/٤/٢٠١٨، اجلامعة األردنية، أريج الشديفات، تطبيقية

صــيلية رســالة دكتــوراه:  .١٨  جلامعــة األردنيــة،ا، طبيقيــةتالتــدابري الشــرعية يف حتقيــق الســلم االجتمــاعي، دراســة 
 .١٥/٢/٢٠١٨حممد املومين، 

جامعــة  ،"ماليــةة فقهيــة و رفيــق املصــري واعرتاضــات املخــالفني، دراســ اآلراء املصــرفية عنــدرســالة دكتــوراه:  .١٩
 .٢٠/١٢/٢٠١٧حممد الزبون،  العلوم اإلسالمية،

ســـالمية/ دراســـة صـــارف اإلاإلجـــارة التمويليـــة واإلجـــارة التشـــغيلية وأثرمهـــا علـــى رحبيـــة املرســـالة دكتـــوراه:  .٢٠
 .٢٤/٨/٢٠١٧صر هللا، جامعة العلوم اإلسالمية، إبراهيم ن تطبيقية على دول اخلليج،

ليــف: رســالة ماجســتري:  .٢١ ن أمحــد بــمــد عابــد حمحتقيــق: جــزء مــن كتــاب طوالــع األنــوار شــرح الــدر املختــار 
 .٢٠١٧صمدوف، اجلامعة األردنية، عبد الناصر عبد ال هـ)،١٢٥٧السندي األنصاري احلنفي، (ت: 

ــالة دكتـــوراه:  .٢٢ دارة املخـــارسـ ـــة وعالقتهـــا  ــوابط الفقهي ــد والضـ ــة ميةف اإلســـالطر يف املصـــار القواعـ ، اجلامعـ
 .٢٧/٧/٢٠١٧األردنية، محزة الغرير، 

ــالة دكتـــوراه:  .٢٣ ـــة مقارنـــةرسـ ــة فقهي ــادات: دراسـ ــة ضـــيق الوقـــت وأثـــره يف العبـ شـــا الـــزعيب، ألردنيـــة، ر ا، اجلامعـ
٢/٧/٢٠١٧. 

هــ، ) ١٢٥٧نصـاري (طوالع األنوار شـرح الـدر املختـار للشـيخ حممـد عابـد السـندي األرسالة ماجستري:  .٢٤
ــة بشــــرط غــــري مالئــــم ...   ٢٦/٤، الــــدحياينمحـــد ، اجلامعـــة األردنيــــة، أمــــن بدايــــة مســــألة ((تعليــــق الكفالــ

/٢٠١٧.  
لرسالة دكتـوراه:  .٢٥ معـة جا دين األردين،قـانون املـأثـر العـرف يف عقـود التربعـات املاليـة دراسـة فقهيـة مقارنـة 

 .٢٧/١٢/٢٠١٧العلوم اإلسالمية، حممد الشرمان، 
لــد العــازمي، يــة، فيصــل خا"، اجلامعــة األردنأســواق الســلع وأحكامهــا يف الفقــه اإلســالميراه: " رســالة دكتــو  .٢٦

٢٠١٧ /١٢ /١٩. 
ر التارخيية، رسالة ماجستري:  .٢٧ آل  .٣/٥/٢٠١٧لعتييب، نية، فواز ااجلامعة األرداألحكام الفقهية املتعلقة 
 جلامعــة األردنيــة،ا، ألردينالقــانون املــدين ااالشــرتاط ملصــلحة الغــري يف الفقــه اإلســالمي و رســالة ماجســتري:  .٢٨

 .٢٠١٦ /٣/٨بيان الرحاحلة، 
دنيـــة. ســـارة ر اجلامعـــة األ ،اإلحســـان يف املعـــامالت املاليـــة دراســـة فقهيـــة مقاصـــدية تطبيقيـــةرســـالة دكتـــوراه:  .٢٩

 .٢٠١٦احلياري، 
قل ما قيل وأكثر مـا قيـل وأثرمهـا علـى األحكـام الرسالة ماجستري:  .٣٠  جلامعـة األردنيـة،، اشـرعيةاالستدالل 

 .٢٠١٦يوسف الرشيدي، 
 .٢٠١٦ /٢٤/٤، عبد هللا صدقي إهلان، السياسة الشرعية عند ابن عابدينرسالة ماجستري:  .٣١
 .٢٠١٦ /١ /٤، أمل هياجنة، التدابري السياسية حلماية احلرية الدينيةرسالة دكتوراه:  .٣٢
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ردنيــة، عبــد هللا امعــة األ، اجلواب العبــاداتســقوط الواجــب عنــد األصــوليني وتطبيقاتــه يف أبــرســالة دكتــوراه:  .٣٣
 .٢٩/١١/٢٠١٧عسريي، 

 ية.عة األردن، اجلامعقد البناء والتشغيل ونقل امللكية يف الفقه اإلسالميرسالة ماجستري:  .٣٤
ا املعاصرة يف الفقه اإلسرسالة ماجستري:  .٣٥  معة مؤتة.، جاالميالرقية الشرعية وأحكامها ومستجدا
اء، اميــان الفقهــ األردنيــة، ، اجلامعــةط الشــرعية لتطــوير منتجــات املصــرفية اإلســالميةالضــوابرســالة دكتــوراه:  .٣٦

٢٠/١٢/٢٠١٦. 
ــه وأصــوله وتطبيقاتــه يف الشــريعةرســالة دكتــوراه: "  .٣٧ ــره يف الفق  األردنيــة، عرفــات " اجلامعــةانفكــاك اجلهــة وأث

 .٢٠١٦/  ٨ /٩عمرية، 
يـة إلسـالمية األردن البنـوك ايفعلـى املخـاطر االئتمانيـة أثر استقاللية جلـان جملـس اإلدارة رسالة دكتوراه: "  .٣٨

 .٢٠١٦ /٥ /٢٤، جامعة العلوم اإلسالمية، منال كريشان،  ")٢٠١٤ـ  ٢٠٠٨للفرتة (
ـــارســـالة ماجســـتري:  .٣٩ ـــة يف األطعمـــة واألشـــربة وتطبيقا ردنيـــة، ســـارة جلامعـــة األا، القواعـــد والضـــوابط الفقهي

 .٢١/١٢/٢٠١٥العتييب، 
ــة اخلاصــة ووســائل التعــويض عنهــا يف الفقــه االســالمي  رســالة دكتــوراه: .٤٠ ملــدين الليــيب القــانون او نــزع امللكي

 ٣٠/١١/٢٠١٥لكايف، ، جامعة العلوم اإلسالمية. جامعة العلوم اإلسالمية، أبو بكر عبد ادراسة مقارنة
 ، جامعــة العلــومةاالســالمي أثــر العوامــل اخلارجيــة والداخليــة علــى منــو الودائــع يف املصــارفرســالة دكتــوراه:  .٤١

 .١٧/١١/٢٠١٥اإلسالمية، مروان خليفات، 
 ه هللا،م مالــك رمحــنظــم البوطليحيــة فيمــا اعتمــد مــن الكتــب واألقــوال يف مــذهب اإلمــارســالة ماجســتري:  .٤٢

 .٢/٩/٢٠١٥جامعة العلوم اإلسالمية، حممد الطاهر صحراوي، 
لفقهــاء شــرح تــاب زاد املســاقاة كــم كدراســة وحتقيــق كتــاب االجــارة ومــا بعــده إىل كتــاب ارسـالة ماجســتري:  .٤٣

اء الدين االسبيجايب،  .٢٥/٨/٢٠١٥ العتييب، جامعة العلوم اإلسالمية، عواض خمتصر القدوري لإلمام 
دنيـــة، عيـــد ر اجلامعـــة األ ،أثـــر اخليـــار يف محايـــة املســـتهلك دراســـة فقهيـــة اقتصـــادية مقارنـــةرســـالة ماجســـتري:  .٤٤

 .٦/٨/٢٠١٥الغامدي، 
، اجلامعــة قارنــةمســة فقهيــة الفــة الصــاحبني لإلمــام أيب حنيفــة يف املعــامالت املاليــة دراخمرســالة ماجســتري:  .٤٥

 .٧/٢٠١٥ /٢٢األردنية، شريف الشوابكة، 
ره الدينية والدنيويـةرسالة دكتوراه:  .٤٦ بـدين المية، زيـن العالعلـوم اإلسـ/ جامعـة ا الوقف العراقي اإلسالمي وآ

 .١٨/٥/٢٠١٥محد، 
لفقــحقــوق ارســالة ماجســتري:  .٤٧  ً ، اجلامعــة يه اإلســالملطفــل يف قــانون األحــوال الشخصــية الكــوييت مقــار

 .٦/٥/٢٠١٥األردنية، نوره العنزي، 
، اجلامعة شخصيةألحوال التطبيقات مبدأ ترجيح البينات يف دعاوى املطالبات املالية يف اسالة ماجستري:  .٤٨

 ..١٩/٤/٢٠١٥األردنية، فالح اهلاجري، 
 .٢٠/٤/٢٠١٥ ار دحالن،، جامعة العلوم اإلسالمية، أوارض األهلية يف عقد البيعأثر عرسالة دكتوراه:  .٤٩
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ا ارسالة ماجستري:  .٥٠ ، يةاألحـوال الشخصـ لفقهيـة يفقاعدة يغتفر يف الدوام ماال يغتفر يف االبتداء وتطبيقا
 .٧/٤/٢٠١٥اجلامعة األردنية، حممد بن عنيف الشمري، 

ا علـى قـانون األحـوال الشخصـية األر اهليئات النسوية وارسالة دكتوراه:  .٥١  ، جامعـة العلـومذدين النافـنعكسا
 .١٣/١/٢٠١٥اإلسالمية، سوسن الكنج، 

 .٢١/١/٢٠١٥ت، ، أجمد الوليدا، جامعة مؤتةنظرية األصل دراسة أصولية تطبيقيةرسالة ماجستري:  .٥٢
ــقااملســـؤولية االجتماعيــة جتــاه اإلعاقـــات العقليــة دراســـة فقهيــة مرســالة ماجســتري:  .٥٣ لق ، انون الكـــوييترنـــة 

 .١٥/١٢/٢٠١٤اجلامعة األردنية، خالد العازمي، 
صــيلية تطبيقيــرســالة دكتــوراه:  .٥٤ د عــة األردنيــة، عبــ/ اجلام ةقطــع النيــة وتشــريكها يف الفقــه اإلســالمي دراســة 

 .١٨/٩/٢٠١٤الرمحن الداية، 
ب العبــادات رســالة دكتــوراه:  .٥٥ دة الثقــة) يف اخــتالف الفقهــاء  اإلســالمية،  مجامعــة العلــو  / أمنوذجــاً أثــر (ز

 .٢٤/٨/٢٠١٤فؤاد أبو عواد، 
/  ة قانونيــةراســة فقهيــدحقــوق امللكيــة الفكريــة يف حتقيــق كتــب الــرتاث اإلســالمي ونشــرها رســالة دكتــوراه:  .٥٦

 .١٣/٨/٢٠١٤اجلامعة األردنية، حممد أبو قاعود، 
م جامعـة العلـو  / ٢٠٠٥ام دسـتور العراقـي لعـاحلقوق السياسـية بـني الشـريعة اإلسـالمية والرسالة دكتوراه:  .٥٧

 .٢٤/٧/٢٠١٤اإلسالمية، مصطفى الكبيسي، 
ة / اجلامعـ ليليـةة فقهيـة حتالتدقيق الشرعي الداخلي يف املؤسسات املالية اإلسالمية دراسرسالة ماجستري:  .٥٨

 .٢٦/٥/٢٠١٤األردنية، عبد الفتاح عكاشة، 
 اإلسـالمية، صـادق عـة العلـوم/ جام  تداخل األحكام الشرعيةأثر القواعد الفقهية الكلية يفرسالة دكتوراه:  .٥٩

 .١٥/٥/٢٠١٤السامرائي، 
لأثر تصرفات املستأجر غري املشروعة على عقد اإلجارة (دراسة مرسالة ماجستري:  .٦٠  قـانونني األردينقارنة 

 .٢٥/٣/٢٠١٤/ اجلامعة األردنية، عبد الرمحن الزاير،  والكوييت)
ــا يف دعــاوى ا اإلثبــاترســالة دكتــوراه:  .٦١ جامعــة  /شــرعيةحملــاكم اللقــرائن يف األحــوال الشخصــية وتطبيقا

 .٢٦/٣/٢٠١٤العلوم اإلسالمية، أمحد حسان، 
رهـا يف ارسالة دكتوراة:  .٦٢ ألردنيـة، ااجلامعـة /ملاليـةاملعـامالت الفروق بني املعـاين احلقيقيـة واملعـاين احلكميـة وآ

 .١٢/٥/٢٠١٣أنس العضايلة، 
ا يف املؤسسات اليته: رسالة دكتورا .٦٣ ليتيم وتطبيقا  /ألردناؤون اليتيم يف  تعىن بشاألحكام املالية اخلاصة 

 .٢١/١٢/٢٠١٣جامعة العلوم اإلسالمية، هيثم صاحل، 
ـــالة ماجســــتري:  .٦٤ ـــرآنرسـ ـــرحية يف القـ ــري الصـ ـــواهي غــ ــــر والنـ ــــوم ،األوام جــــرب،  مية، ميســــراإلســــال جامعــــة العل

٢٦/١/٢٠١٤. 
، أمحــد أبــو ردنيــةجلامعــة األا /ســتجدات الطبيــة املتعلقــة بــرحم املــرأة مــن املنظــور الشــرعياملرســالة دكتــوراه:  .٦٥

 . ٢٩/٧/٢٠١٣زيد، 
 .٧/٥/٢٠١٣امية جابر، س/ اجلامعة األردنية،  قواعد املانع عند األصوليني وتطبيقاتهرسالة ماجستري:  .٦٦



امعة األردن ة                 ال                                                                      ة     ال ات  ة ال
 

  ٢١  

ض الـــاإلســـالمي جامعـــة العلــوم /خمالفـــات العمـــل السياســي مـــن منظـــور شـــرعيرســالة دكتـــوراه:  .٦٧ دليمي، ة، ر
٢٨/١٠/٢٠١٣. 

معــة األردنيــة، / اجلا يـةخـر ســن الــزواج وعالجــه يف الفقـه اإلســالمي، دراســة شــرعية تربو رسـالة ماجســتري:  .٦٨
 .٢٣/١٢/٢٠١٢مها العواملة، 

 ./ جامعة مؤتة أحكام إسقاط اجلنني تطبيقات معاصرةرسالة ماجستري:  .٦٩
ردنيــة، أمــاين جلامعــة األا /بــاب الــدالالت مــن كتــاب ابــن دقيــق العيــدالتطبيقــات الفقهيــة لرســالة ماجســتري:  .٧٠

 .٢٠١٢ /١٩/٦جوهر، 
مــن كتــاب لشــمين، ((حتقيــق كتــاب كمــال الدرايــة يف شــرح النقايــة لإلمــام تقــي الــدين ارســالة ماجســتري:  .٧١

 .٤/٧/٢٠١٣، علي زامل السعدزن، ة، جامعة العلوم اإلسالمياملضاربة إىل كتاب املفقود))
ا يف القاناجستري: رسالة م .٧٢ نيـة، اجلامعـة األرد /ون القطريأحكام الوالية العامة على أموال القاصرين وإدار

 .٢٩/٣/٢٠١٢علي العون، 
ــا يف املعــامالت املاليــة ارســالة ماجســتري:  .٧٣ ، ردنيــةاجلامعــة األ / ملعاصــرةاملخــارج الشــرعية ضــوابطها وتطبيقا

 .٥/١٢/٢٠١١منصور العتيقي، 
ــر البيــوع املنهــي عنهــا علــى اســتقرار النقــود واألســعار رســالة ماجســتري: .٧٤ نيــة، نــور عطيــة. معــة األرد/ اجلا أث

٤/١/٢٠١٠. 
 

  عشرات األحباث يف جملة علمية حمكمةحتكيم.  
 


